
 
 
 
 

BELGIA 

 

ROZLICZENIE – PŁATNOŚĆ Z GÓRY 

INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

 

Dokumenty, które należy poświadczyć: 
 

1.Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) –– potwierdzamy w Urzędzie Skarbowym – 

(Jeżeli rozliczacie się Państwo wspólnie to uwzględniamy zarówno dochody podatnika jak i współmałżonka) 

** jeżeli na EWR/EU nie występuje podział dochodów na dochody osiągnięte z Polski, Belgii i innych krajów proszę 

dołączyć ksero PIT 36 i PIT ZG i innych PITów za dany rok 

** Zaświadczenie o dochodach żony (jeżeli nie uwzględniono ich na druku EU/EWR) 

2. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu (jeżeli rozliczacie się Państwo wspólnie) 

3.Zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego (na którym widnieje polski numer konta i nazwisko 

właściciela oraz kod SWIFT- nie dotyczy osób, które posiadają belgijski numer konta) 

Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 
 

1. Ankietę osobową 

2. Volmacht i pełnomocnictwo – tylko podpisać. 

Dodatkowe dokumenty które należy załączyć: 
 

1.Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania 

pieniędzy wakacyjnych - ksera 

** należy dołączyć tyle kart podatkowych, ile w ciągu roku miał Pan/Pani pracodawców. 

2.Kopia dowodu osobistego.  

 

3.Jeżeli posiadają Państwo dzieci to akty urodzenia dzieci na drukach europejskich 

4. Dowód wpłaty . 

 

Podpisz umowę: 

 
Proszę podpisać umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na każdej stronie postawić 

parafkę. 

Wysłać nam obydwie podpisane umowy. Podpiszemy je i jedną odeślemy do Pana/Pani. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala 

ul. Stojałowskiego 1 

43-300 Bielsko-Biała  

 

 

Dane do przelewu – w przypadku płatności z góry: 

 

Opłata: 
Płatność z góry: 300 zł 

Dane do przelewu:  
Fenix Tax  Krzysztof Wojtala, ul. Mieszka I 1/46, 43-200 Pszczyna 

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko 

Numer rachunku bankowego: 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820 
 

 
 



 
 
 
 
 

Umowa nr …………………………………………   

 

 

 

Zawarta w dniu ……………………  o świadczeniu usług w zakresie rozliczenia podatku dochodowego za okres pracy w Belgii za 

rok/lata ……………………………… . 

Pomiędzy firmą Fenix Tax, 43-200 Pszczyna, ul. Mieszka I 1/46, NIP 638-116-92-29, reprezentowaną  przez właściciela Krzysztofa 

Wojtalę, zwaną dalej Zleceniobiorcą, 

a, 

Panem/Panią …………………….……………………, adres: ……………………….…………………………………., 

Tel. ……………………………………………, email:……………………………………………………….., zwany/a dalej 

Zleceniodawcą.   

§1 

 

1. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy dokumenty podatkowe do rozliczenia podatku dochodowego za okres 

przepracowany w Belgii. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dochowania poufności w stosunku do treści dokumentów 

przekazanych przez Zleceniodawcę. 

2. Zleceniodawca oświadcza, że złożył dokumenty niezbędne do dokonania rozliczenia podatkowego, wymienione z nazwy 

w załączniku stanowiącym integralną część umowy. 

3. Zleceniodawca niniejszym upoważnia Zleceniobiorcę do reprezentowania go przed wszelkimi organami administracji 

publicznej, urzędami skarbowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących rozliczenia podatku 

dochodowego za okres przepracowany za granicą. 

§2 

1. Zleceniodawca  jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zleceniobiorcy o wszelkiej korespondencji otrzymanej 

z Belgii, a dotyczącej zwrotu podatku oraz o dokonaniu zwrotu podatku w jakiejkolwiek formie. W razie niewykonania 

powyższego zobowiązania Zleceniodawca nie podnosi odpowiedzialności za brak możliwości odwołania  się od decyzji 

Urzędu Skarbowego.  

2. Zleceniobiorca przekazuje rozliczenie do realizacji firmie Europodatki eu. na podstawie podpisanej umowy współpracy. 

Firma Europodatki eu jest bezpośrednim wykonawcą usługi     

§3 
1. Zleceniodawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się do wniesienia opłaty w wysokości 300 PLN 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się nie występować samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku przed 

niemieckim urzędem skarbowym w czasie obowiązywania niniejszej umowy. 

3. W przypadku wystąpienia samodzielnego lub za pośrednictwem osób trzecich o zwrot podatku po podpisaniu niniejszej 

umowy, Zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów poniesionych w związku z podjęciem procedur 

rozliczeniowych przez Zleceniobiorcę w wysokości  300 PLN (słownie: trzysta złotych ).  

§4 

4. Zleceniobiorca nie odpowiada za: 

 nieterminowe rozpatrywanie wniosków przez właściwe urzędy podatkowe, 

 zaginięcie dokumentacji w Urzędzie Podatkowym lub urzędzie pocztowym, 

 treść decyzji wydanych przez zagraniczne urzędy podatkowe, 

 dokumenty złożone przez Zleceniodawcę zawierające błędy i pomyłki. 

§5 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Zmiana niniejszej 

umowy wymaga dla swojej ważności zachowania formy pisemnej.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby 

Zleceniobiorcy.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

§6 

1. Zleceniodawca informuje, iż czas oczekiwania na zwrot podatku waha się od 3 do 6 miesięcy.  

2. Za okres rozpatrywanie zwrotu podatku  Firma Fenix Tax nie ponosi odpowiedzialności. 

 

 

 

 

Zleceniobiorca (Fenix Tax)  Data i podpis Zleceniodawcy 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

       Zwrot podatku z Belgii za 201__                           

                                                                                  ANKIETA OSOBOWA 

 

Nazwisko Imiona:

 _______________________________________________________________________ 

Data urodzenia:  __ __ . __ __ . __ __ __ __          Narodowość: 

_________________________________ 

National Numer:              ________________________________ 

Adres:  

 _______________________________________________________________________ 

Telefon                  

_______________________________________________________________________   

Mail/GG:                         ________________@_________________    /   

________________________________ 

Dochody uzyskane poza Belgią, w Polsce lub innym kraju : ______________________________ □ PLN    □ 

euro 

Czy posiadasz adres stałego/tymczasowego zamieszkania w Belgii: □ NIE    □ TAK, poniżej podaj dokładny 

adres: 

Adres w Belgii: ________________________________ oraz daty meldunku: od _ _._ _. _ _ _ _ do _ _._ _. _ 

_ _ _ 

Do kiedy pracowałeś/łaś na terenie 

Belgii___________________________________________________________ 

 

WSPÓŁMAŁŻONEK  

(jeżeli jest Pan/Pani w związku małżeńskim trzeba rozliczyć się wspólnie) 

Nazwisko Imiona: ______________________________________________________________________ 

Data urodzenia:   __ __ . __ __ . __ __ __ __ 

Dochody współmałżonka: __________________________________ □ PLN      □ euro 

Zawód wykonywany przez współmałżonka: _________________________________ 

DZIECI do lat 18 

Nazwisko Imię:_________________________                  Data urodzenia: ________________________ 

Nazwisko Imię:_________________________                  Data urodzenia: ________________________ 

Nazwisko Imię:_________________________                  Data urodzenia: ________________________ 

PRACODAWCA 1 

Nazwa: _____________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________ 

Czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Belgii? □ NIE    □ TAK 

Zawód wykonywany: __________________________ 

Dzień zatrudnienia: _ _. _ _. _ _ _  

PRACODAWCA 2 

Nazwa: _____________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________ 

Czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Belgii? □ NIE    □ TAK 

Zawód wykonywany: __________________________ 

Dzień zatrudnienia: _ _. _ _. _ _ _ _ 

PRACODAWCA 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa: _____________________________________ 

Adres: _______________________________________________________________________________ 

Czy pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne w Belgii? □ NIE    □ TAK 

Zawód wykonywany: __________________________ 

Dzień zatrudnienia: _ _. _ _. _ _ _ _ 

 

       Obecna Sytuacja  (wybierz) 

 1.Pracuje nadal w Belgii     5.Inna_____________________________ 

 2.Pracuje w Polsce 

 3.Emeryt        4.Bezrobotny 

 

KONTO  

(proszę wybrać konto bankowe, na które ma zostać dokonany przelew)          

□ Belgijski numer konta: __________________________________________________________________  

□ Polski numer konta: PL __ __    __ __ __ __   __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ __ __ __    __ 

__ __ __ 

Nazwa banku:___________________________________________________ Oddział w: _______________ 

SWIFT: __ __ __ __ __ __ __ __  Imię i nazwisko właściciela/i konta: 

_________________________ 

 

Oświadczam, iż powyższe dane są zgodne z prawdą. Upoważniam firmę Europodatki.eu do przekazania 

mojego rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego w Belgii. Firma nie ponosi odpowiedzialności za 

rozliczenie podatkowe w przypadku kiedy klient nie dostarczy kompletnych dokumentów, poda fałszywe 

dane, nie poinformuje o otrzymanej korespondencji z belgijskiego urzędu skarbowego (oraz nie prześle jej do 

Fenixtax w terminie umożliwiającym podjęcie odpowiednich kroków).Oświadczam także, iż przedłożyłem do 

rozliczenia wszystkie karty podatkowe za dany rok podatkowy, uzyskane za  pracę na terenie Belgii oraz 

innych krajach.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz nie sprzeciwiam się 

postanowieniom poniższej ustawy. (D.U. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Nr. 133 poz. 883 Art. 1 § 2, Art. 3 § 2 pkt. 

2 o ochronie danych osobowych. 

 

 

 

___________________________                                           ________________________ 

Miejscowość, data          podpis klienta   
      



 
 
 
 

BELGIA 

 

ROZLICZENIE – PŁATNOŚĆ Z GÓRY 

INSTRUKCJA – PROSZĘ PRZECZYTAĆ UWAŻNIE 

 

Dokumenty, które należy poświadczyć: 
 

1.Zaświadczenie/ kraje UE/EOG (EU/EWR) –– potwierdzamy w Urzędzie Skarbowym – 

(Jeżeli rozliczacie się Państwo wspólnie to uwzględniamy zarówno dochody podatnika jak i współmałżonka) 

** jeżeli na EWR/EU nie występuje podział dochodów na dochody osiągnięte z Polski, Belgii i innych krajów proszę 

dołączyć ksero PIT 36 i PIT ZG i innych PITów za dany rok 

** Zaświadczenie o dochodach żony (jeżeli nie uwzględniono ich na druku EU/EWR) 

2. Zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu (jeżeli rozliczacie się Państwo wspólnie) 

3.Zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego (na którym widnieje polski numer konta i nazwisko 

właściciela oraz kod SWIFT- nie dotyczy osób, które posiadają belgijski numer konta) 

Wypełnij i podpisz dokumenty w miejscach oznaczonych ( ): 
 

1. Ankietę osobową 

2. Volmacht i pełnomocnictwo – tylko podpisać. 

Dodatkowe dokumenty które należy załączyć: 
 

1.Loonfiche (belgijska karta podatkowa) oraz dodatkowo (jeżeli się posiada) dokument uprawniający do otrzymania 

pieniędzy wakacyjnych - ksera 

** należy dołączyć tyle kart podatkowych, ile w ciągu roku miał Pan/Pani pracodawców. 

2.Kopia dowodu osobistego.  

 

3.Jeżeli posiadają Państwo dzieci to akty urodzenia dzieci na drukach europejskich 

4. Dowód wpłaty . 

 

Podpisz umowę: 

 
Proszę podpisać umowę w dwóch egzemplarzach (w miejscu „Zleceniodawca”) oraz na każdej stronie postawić 

parafkę. 

Wysłać nam obydwie podpisane umowy. Podpiszemy je i jedną odeślemy do Pana/Pani. 

 

 

 



 
 

 

 

 

Wszystkie dokumenty odeślij do nas: 

 

Fenix Tax Krzysztof Wojtala 

ul. Stojałowskiego 1 

43-300 Bielsko-Biała  

 

 

Dane do przelewu – w przypadku płatności z góry: 

 

Opłata: 
Płatność z góry: 300 zł 

Dane do przelewu:  
Fenix Tax  Krzysztof Wojtala, ul. Mieszka I 1/46, 43-200 Pszczyna 

Tytuł przelewu: Opłata + imię i nazwisko 

Numer rachunku bankowego: 60 1020 2401 0000 0102 0203 6820 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

VOLMACHT 
 

Ik, de ondertekende:______________________________________________ 
 
National numer __________________________________________________ 
 
Geboortsdatum        __ __- __ __ - __ __ __ __ 
 
Straat, huisnummer_______________________________________________ 
 
Woonplaats postcode: __ __ __ __ __     __________________ POLEN 

 
Hierbij verleen ik een onbeperkte volmacht aan Europodatki eu, ul Wolności 1, 47-300 Krapkowice mij te vertegenwoordigen in 
alle diensten in het buitenland en waar dan ook het nodig ist, met de mogelijkheid om verdere volmachten te verlenen. Deze 
volmacht omvat in het bijzonder het vertegenwoordigen van mij porsoon in: 
 
Federale Overheidsdienst FINANCIEN in Het kader von: 
 

- Het in mijn naam voeren van alle briefwisseling 
 

- Ontvangst van correspondentie 
 

- Tekenen in mijn naam van alle formulieren, stukken, bezwaarschriften e.d. 
 

- Contacten met Federale Overheidsdienst FINANCIEN in mijn zaken- telefonisch en persoonlijk 
 

- en in andere omstandigheden die hier niet uitdrukkelijk vermeld worden maar vallen binnen de onbeperkte volmacht 
 
Op het moment van het verlenen van deze volmacht worden alle eerdere in deze zaak gegeven volmachten per direct. 
afgeroepen. 
Omdat ik Nederlands niet spreek, neem aub. In aanmerking geen volmachten en cessies met mijn handtekening die naar Federale 
Overheidsdienst FINANCIEN gericht zullen worden. 
Ik zal deze volmacht herroepen ALLEEN MAAR schriftelijk door middel van belastingconsulent  Europodatku eu, omdat mijn 
handtekening vaak vervalst wordt door uitzendbureaus en consulenten die belastingen afrekenen in Belgie en andere oneerlijke 
personen 
Ik geef de teostemming aan overweging mijn persoonlijke gegevens en ik spreek niet tegen de volgende wet. (Staadsblad van 29 
augustus 1997, nr 133 poz. 883 art. 1 §2 pkt.2 bescherming van persoonlijke gegevens). 
 
 
____________________________________     _____________________________________ 
Plaats, datum        Handtekening 

 
 
 

 



           Bescheinigung EU/EWR - deutsch/polnisch    1. Ausfertigung für das deutsche Finanzamt
Zaświadczenie UE/EOG – niemiecko/polskie 1. Egzemplarz dla niemieckiego urzędu skarbowego

Bescheinigung EU/EWR        Zaświadczenie / kraje UE/EOG
Der ausländischen Steuerbehörde zur Einkommensteuererklärung                                                                       200        
- für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
- für Angehörige des deutschen öffentlichen Dienstes, die im dienstlichen Auftrag außerhalb der EU/des EWR tätig sind

(§ 1 a Abs. 2 Eikommensteuergesetz)
Zeile

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
25
26

27

28

29

30

    Angaben zur Person Dane osobowe
Steuerpflichtige Person (Stpfl.),bei Ehegatten: Ehemann
Osoba podlegająca opodatkowaniu, w przypadku małżonków: mąż

Ehefrau / żona 

Name / Nazwisko Name / Nazwisko

Vorname / Imię Vorname / Imię

Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo Geburtsdatum / Data urodzenia Staatsangehörigkeit / Obywatelstwo

Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania Ansässigkeitsstaat / Kraj zamieszkania

Postleitzahl, Wohnort  /  Kod pocztowy, miejsce zamieszkania Postleitzahl, Wohnort  /  Kod pocztowy, miejsce zamieszkania

Straße, Hausnummer  / ulica i numer domu Straße, Hausnummer  / ulica i numer domu

Verheiratet seit dem
Żonaty/mężatka od dn.

Verwitwet seit dem
Wdowiec/wdowa od dn.

Geschieden seit dem
Rozwiedziony /a od dn.

Dauernd getrennt lebend seit dem
W trwałej separacji od dn.

Einkünfte, die im Ansässigkeitsstaat der Besteuerung unterliegen Przychody podlegające opodatkowaniu w kraju zamieszkania

Stpfl./Ehemann   Osoba podlegająca opodatkowaniu/mąż Ehefrau /żona
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Betrag / Währung 

kwota / waluta
Bruttoarbeitslohn 
Wynagrodzenie
 brutto

Bruttoarbeitslohn 
Wynagrodzenie
 brutto

Werbungskosten 
koszty uzyskania 
przychodu

-                                    ►

Werbungskosten koszty 
uzyskania przychodu                                       

-                                   ►
Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, 
Kapitalvermögen,  Vermietung  u. Verpachtung 
Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej,  
kapitału
wynajmu lub dzierżawy

Andere Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, 
Kapitalvermögen,  Vermietung  u. Verpachtung 
Posostałe przychody np. z działalności gospodarczej, kapitału
wynajmu lub dzierżawy 

Art der Einkünfte / rodzaj przychodów Art der Einkünfte / rodzaj przychodów

Unterschrift/Podpis Zapewniam, że powyższe dane są według mojej wiedzy prawdziwe
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe.   
Datum / data Datum / data

Unterschrift Stpfl./Ehemann   Podpis osoby podlegającej opodatkowaniu/ męża Unterschrift Ehefrau/ podpis żony

Bestätigung der ausländischen Steuerbehörde Poświadczenie zagranicznego organu podatkowego

Name und Anschrift der ausländischen Steuerbehörde / Nazwa i adres zagranicznego organu podatkowego

Es wird hiermit bestätigt, / Niniejszym poświadczamy,
1. dass die genannte(n) steuerpflichtige(n) Person(en) 200        ihren Wohnsitz in unserem Staat hatte(n);

że wyżej wymieniona/e osoba/osoby podlegające opodatkowaniu, w r.200     miała/miały swoje miejsce zamieszkania w naszym kraju;
2. dass nichts bekannt ist, was zu den vorstehenden Angaben über die persönlichen Verhältnisse und über die Einkommensverhältnisse 

in Widerspruch steht.
że nic nam nie wiadomo o tym, żeby powyższe dane dotyczące warunków osobistych oraz dochodów były niezgodne z prawdą.

    

Ort / Miejscowość                             Datum / data                                        Dienststempel und Unterschrift / Pieczęć i podpis

Perfecta2
Pisanie tekstu
Einkünfte aus Polen / dochód uzyskany w Polsce

Perfecta2
Pisanie tekstu
Einkünfte aus Belgien / dochód uzyskany w Belgii

Perfecta2
Pole tekstowe


